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Nebovidy, Dolany u Červených Peček; polní cesta HPC1
pozemky v katastrálním území Dolany u Červených Peček: p. č. 567, p. č. 500 a p. č. 514
pozemky v katastrálním území Nebovidy: p. č. 475/2 a p. č. 829
Oznámení
zahájení stavebního řízení

Dne 28. 1. 2019 podal Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha
3 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: polní cesta HPC1 v Nebovidech a v
Dolanech u Červených Peček (pozemky p. č. 567, p. č. 500 a p. č. 514 v k. ú. Dolany u Červených Peček,
pozemky p. č. 475/2 a p. č. 829 v k. ú. Nebovidy).
Dnem podání žádostí bylo zahájeno stavební řízení ve výše uvedené věci.
Stavba obsahuje výstavbu polní cesty HPC1. Cesta bude sloužit převážně pro zemědělskou dopravu, ale
také jako spojnice mezi obcí Nebovidy a obcí Dolany. Polní cesta bude začínat napojením na silnici
III/33356, bude přecházet nad propustkem a zakončena bude napojením na místní komunikaci
v Nebovidech.
Délka úpravy v k.ú. Dolany u Červených Peček: 673 m; šířka cesty 5 m (4,0 m vozovka + 2 x 0,50 m
krajnice); konstrukce vozovky: kryt dvouvrstvý asfaltový; příčný sklon vozovky: jednostranný – 2,5 %; v km
0,525 – 0,545 pravostranná výhybna.
Délka úpravy v k. ú. Nebovidy: 365 m; šířka cesty 5 m (4,0 m vozovka + 2 x 0,50 m krajnice); konstrukce
vozovky: kryt dvouvrstvý asfaltový; příčný sklon vozovky: jednostranný – 2,5 %; v km 0,032 a 0,130 jsou na
cestě navrženy zpomalovací polštáře s příslušným dopravním značením a v km. 0,192 – 0,212 levostranná
výhybna.
Na stavbu bylo vydáno rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy (č. j. PÚ
701823/K01/2/1-JZ 1955/04 ze dne 30. 11. 2007 a č. j. PÚ 620963/KO1/2/1-JM 10775/00 ze dne 17. 2.
2010).
Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona, zahájení stavebního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
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U projednání žádosti o stavební povolení, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona,
upouští stavební úřad od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k
jejímu provádění.
Stavební úřad zároveň určuje, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své
námitky, popř. důkazy, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona nejpozději do 10 dnů od
doručení tohoto oznámení, k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům,
nebude přihlédnuto.
Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo připojené k
žádosti o stavební povolení a bylo získáno před zahájením stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě
stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,
a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují výše uvedený rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Otisk úředního razítka

Tereza Žáková, v. r.
referent
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:
Účastníci řízení (doručení jednotlivě):
Státní pozemkový úřad, Karlovo náměstí 45, Kolín I, 280 02 Kolín 2
Obec Nebovidy, Nebovidy 75, 280 02 Kolín 2
Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 281 21 Červené Pečky
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov,
150 00 Praha 5
Účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou):
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
vlastníci následujících pozemků:
 v katastrálním území Dolany u Červených Peček: p. č. 453, p. č. 455, p. č. 451, p. č. 570, p. č. 566,
p. č. 568, p. č. 458, p. č. 454, p. č. 452, p. č. 450, p. č. 457, p. č. 456, p. č. 459, p. č. 499, p. č. 573,
p. č. 569
 v katastrálním území Nebovidy: p. č. 846, p. č. 849, p. č. 850, p. č. 843, p. č. 851, p. č. 827, p. č.
834, p. č. 835, p. č. 841, p. č. 832, p. č. 840, p. č. 842, p. č. 852, p. č. 845, p. č. 848, p. č. 826/1, p. č.
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148/19, p. č. 853, p. č. 160/112, p. č. 828/28, p. č. 830, p. č. 831, p. č. 836, p. č. 838, p. č. 839, p. č.
837, p. č. 844
Dotčené orgány:
Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín
Obecní úřad Nebovidy, Nebovidy 75, 280 02 Kolín 2
Úřad městyse Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 281 21 Červené Pečky
HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 00 Kolín, DS: OVM_R, xjjhpq3
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kolín, Václavská 11, 280 00 Kolín III, DS: 2dtai5u
Na vědomí:
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, DS: PO,
eaig3gd
K vyvěšení:
Městský úřad Kolín, kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Obecní úřad Nebovidy, Nebovidy 75, 280 02 Kolín 2
Úřad městyse Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 281 21 Červené Pečky

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: .............................................

Datum sejmutí: ..........................................

.........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

..................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
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